
قلوبنففا فففي )) للنبي صلى الله عليه وسلم: (( وقالوا فأعرض (( ..
 مما تدعونا إليه وفي آذاننففا وقففر ومففن بيننففا(( )) أغطية أكنة

 هذا والعياذ من شدة عنادهم))وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون 
قلوبنا فيوكفرهم قالوا للنبي عليه الصلة والسل م وهو يدعوهم: (( 

ببنففا غلففف )) مما تققدعونا إليققه كقققولهم: (( أكنة  ) يعنققيوقالوا قلو
رر به، وقققوله: ((  ريستت نن وهو ما  كك ننة جمع  كك )) أيمما تففدعونا إليففه ال

ييه بالرسققالة، من التوحيد والطاعة والشهادة لله تعققالى بالوحدانيققة ولنققب
لل الوعي، ((  حح وفي آذاننا وقروإنما ذكروا القلوب وبدئوا بها؛ لنها م

نن غغقق ض فكققأ رب كمع إليك على كراهة و حقل يعني فل نسمع يعني أننا نست كث  ((
غمع ((  حس رل  حق كث رلومن بيننا وبينك حجففابفي آذاننا   )) أي حائققل يحققو

حر ك الول: كر ك الحاطققة: المققد غوا علققى كققل مققدا حت بيننا وبينك فل نرا ك فققأ
رء البصققر عنهققم؛ لقققوله: حصر، وانتفققا حب القلب, والثاني: السمع, والثالث: ال

، وقد جمع الله تعالى بيققن هققذه الثلثققة))ومن بيننا وبينك حجاب ((
لل أولئففك كففان عنففه((في قوله:  عع والبصر والفؤاد كفف نن السم  إ
لل  حلهم: (( ))، مسففئو نمققل قققو  )) لققمومففن بيننففا وبينففك حجففابوتأ

كمققن عنققدنا ند  حت نن هذا الحجاب مم ةة إلى أ يقولوا: وبيننا وبينك حجاب إشار
ننققه إذا كققان حظ هققذا الحجققاب؛ ل رلقق إليك، وعلى هذا فكلما تباعدنا عنققك غ
رظققه؛ حل كغ حر كلما زادت المسققافة ازداد  ابتدائه من عندهم إلى الرسول صا
كشر منهم إلققى الرسققول رمبا نن هذا الحجاب  كفيد أ رت كمن) هنا للبتداء ف نن ( ل
و ققالوا: وبيننقا وبينقك حجقاب لمكقن أن صلى الله عليه وسلم، لكقن ل
نل علققى رد يكون الحجاب في الوسط ولو كان بينه وبينهم مسافة وهذا يقق

كده، ((  غعقق رب حلظ ما بينهم وبين الرسول عليه الصلة والسققل م و فاعمففلكغ
)) هذا والعياذ بالله تحدي للرسول عليه الصلة والسققل مإننا عاملون 

ححة بل من بققاب التحققدي " فاعمققل علققى كمن باب البا حهر وليس  فيما يظ
كمققل اعمققل لمجاهققدتنا فإننققا عققاملون ننا عاملون على ديننا " ويحت دينك إ
حلقق؛غ؛ ليهما أبل؛غ ما ذهب إليه المؤلف أو هذا القققول؟ الثققاني أب لمجاهدتك أ

لينا يغلب هلن حمل وأ  كأنهم يقولون: اعمل ونحن سنع
كمقن عنقد اللقه؛ نن نقزول الققرآن  ن فوائقدها: أ كم ات فوائقد  في هذه الي

)). تنزيل من الرحمن الرحيم (( :لقوله
كمن آثار رحمة اللققه حيققث قققال: ((  نن إنزال القرآن  منومن فوائدها: أ

 )).الرحمن الرحيم
رت اسمين من أسماء الله هما الرحمن الرحيم. ومن فائدتها: إثبا



كمن صفة الرحمة، وقققد نل عليه هذان السمان  رت ما د ومن فوائدها: إثبا
غوا أن يكون لله رحمققة ألققم نقققل حف نن أهل التعطيل ن غرنا عند التفسير أ ذك
هذا؟ وقلنا: إنهم يفسرون الرحمة إما بالحسان والثواب وهو منفصققل،
ننققا بطلن ني لرون بققالرادة وب كققق ري وإما بإرادة الحسان والثواب لنهققم كققانوا 
ننهققا نن الرحمققة مققن صققفات اللققه عققز وجققل لك نن الصواب أ هذا القول وأ

ليست كرحمة المخلوق.
نلنا قلنا: إنه رته، والتفصيل لع حلت آيا يص رف نن القرآن  ومن فوائد هذه اليات أ
تفصققيل لفظققي ومعنققوي: التفصققيل اللفظققي: بالفواصققل بيققن اليققات،
ةيققا، إذا ةرا ذكققر نه حكر الله تعالى أمقق حذ والمعنوي بالتفصيل في المعنى: إذا 

حثاني. ةبا، إذا ذكر أهل الخير ذكر أهل الشر وهكذا م ةبا ذكر عقا ذكر ثوا
ةة علققى رر آيقق حبقق رتعت لل آية منققه  نن القرآن ك ومن فوائد هذه اليات الكريمة أ

 ))فصففلت آيففاتهصققدق الرسققول عليققه الصققلة والسققل م؛ لقققوله (( 
رعم المجموع. حدة وي كح دد على  نل فر لم ك رع ((وآياته) جمع ت

نن هذا حبة للعرب؛ ل حق غن نن القرآن نزل باللغة العربية ففيه م ومن فوائدها أ
نن هذا القرآن سيبقى إلى ءء للغة العربية ل القرآن نزل بلغتهم، وفيه إحيا
كمن المعلو م أنه إذا بقي باللسققان العربققي حراب العالم، و حذن الله بخ أن يأ
كمقن آثقار الققرآن كمقا يققوله حيى اللغة العربيققة وتبققى وهققذا  فسوف تح

عبدالله عوض، ماذا قلت؟
حرابالطالب حذن الله بخ : ... القرن يعني ... أن القرآن سيبقى إلى أن يأ

العالم وهذا دليل على أن اللغة العربية سوف تبقى حية. 
ةة نن فقي هقذا منقبق غرنقا أ الشيخ: هكذا قلت؟.. ل ل ليس هقذا المعنقى ذك
ةء للغققة ةء وإبقققا للعققرب أليققس كققذلك حيققث نققزل بلغتهققم، وأن فيققه إحيققا

حذن الله بخراب العالم. دق إلى أن يأ ننه نزل بها وهو با العربية؛ ل
ره هققذا القققرآن ولققو كققان باللغققة حق ننه ل يف كمن فوائد هذه الية الكريمة أ و

كله:  روو العلم؛ لقو حذ ةل)) لقوم يعلمون ((العربية إل  حمققن ليققس أه نمققا   أ
حرأ القرآن يمي والذي يق رأ ةئا؛ لنه  للعلم فإنه ل يستفيد من هذا الكتاب شي

يي وإن تله؛ لقول الله تعالى:  غهم للمعنى هو أم  ومنهم أميففون((بل ف
ةة)) ل يعلمون الكتففاب إل أمففاني  فالققذي ل يعلققم القققرآن إل قققراء

غرق.  حرأ القرآن ول ف فقط كالذي ل يق
نن القرآن فيه البشقارة والنقذارة بشقير كمن فوائد هذه اليات الكريمة أ و
دن ةرا فققي آ ةرا ونققذي ونذير، لكن هققل هققذا مققوزع أو يمكققن أن يكققون بشققي
ةرا فإننا نجد مققن آيققاته ةرا ونذي نما على الول بشي واحد؟ يمكن هذا وهذا، أ



نن نما على الثققاني أ كمن آياته ما هو إنذار، وأ ما هو بشارة للمؤمنين ونجد 
غأ  حر نرر بهققا آخققرون اققق حضقق عما((الية الواحدة قد ينتفع بها أقوا م ويت عذا  إإ عو  

نمففا عأ عف لنففا  عما إإي إه  إذ عهفف به  تت عد عزا تم  بك لي عأ بل  بقو عي تن  عم تم  به تن إم عف ةة  عر بسو تت  عل إز بأن

عن  برو إشفف تب عت تس عي تم  بهفف عو لنا  عما إإي تم  به تت عد عزا عف بنوا  عم عن آ إذي نل عن*ا إذي نلفف نمففا ا عأ عو  
تم بهفف عو بتوا  عما عو تم  إه إس تج إر عل ى  إإ لسا  تج إر تم  به تت عد عزا عف ةض  عر عم تم  إه إب بلو بق إفي 

عن برو إف ةعا ))عكا كمن وجه وناف ررا  غب أن يكون الشيء الواحد ضا كر  ول تستغ
كرب ير لغيققر المققؤمنين ول تسققتغ كمن وجه آخر: القرآن نافع للمؤمنين ضا
رقققوت يققأكله غلو المذاق فاكهة غذاء  رح ريا بالتمر  يس هذا، وأضرب لك مثل ح
ننه شيء واحد هكذا القرآن.  رمو به مع أ رله آخر فين نرر به ويأك حض كحد فيت وا

ننققه مققع وصققف القققرآن بهققذا الوصققف ومن فوائد هذه اليققات الكريمققة أ
غم مققن حل الجليل تفصيل اليات وأنه بلسان عربي وأنه بشير ونذير لم يس

 )). فأعرض أكثرهمالمعارضة والعراض؛ لقوله: (( 
حمن ل ينتفع بققه؛ لقققوله: ((  كل كمن فوائد اليات: جواز نفي السمع  فهففمو

حمققن لققم ينتفققع بهققال يسمعون كل  ))، وكذلك يقققال فققي بقيققة الحققواس 
حمن لم ينتفع بما رآه نقول: هذا ل يبصر ولققو حدها كالعد م ف نن وجو نقول: إ

كان له عينان. 
حمققا نققزل مققن الحققق كل رة كراهققة المشققركين  ند كش ومن فوائد الية الكريمة 

الدليل أنت؟
....: الطالب
)) طيب صحيح معك الكتاب؟ فاعمل إننا عاملون  ((:الشيخ

: ل الطالب
: لماذا؟الشيخ

: لم آخذالطالب
: لماذا لم تأخذ؟الشيخ

 الشيخ عبد الرحمن ....: مشيت متأخر وقدمت ورقةالطالب
طيب... : هو اليو م في نجران الشيخ

ةذا مققن فوائققدها شققدة معانققدة المشققركين ومعارضققتهم لهققذه طيققب إ
الوصاف التي ذكرها ال.خ.

يدي هققؤلء المبطليققن علققى بققاطلهم ومن فوائد هذه اليات الكريمققة تحقق
كمنا هققذا؟ حل الحق إلى يو حمن يتحدى أه كمن أهل الباطل  نن  نرع عليها أ ويتف
إلى يومنا هذا ولكن على أهل الحقق أن يسققتعينوا بقالله عقز وجقل فققي
حف كلمققة باطققل، لكققن كلققب ألقق نن كلمة حق تغ مقاومة هؤلء وأن يعلموا أ



ةل سقط كب كد جبان فإذا رأى العدو مق رف بضاربه ربما يكون السيف بي السي
ةمققا نل حث رم رفه  كفع بالسيف؟ ل, بيد شجاع لو كققان سققي كمن يده هل ينت السيف 
كمل كمن إنسان يح ح م العداء، فالحقيقة أن السيف بضاربه كم  حع به ها لقر
دن حفققع، وكققم مققن إنسققا كمن الشريعة أشياء كثيرة لكن ل ينتفققع بهققا ول ين
حل الباطل بما معققه كهد أه ريجا ننه مجاهد  حع الله به ل دون ذلك بكثير لكن نف

من الحق 
ةبا)) قل إنما أنا بشر مثلكم ((ثم قال الله تعالى:   يعني فلست غري

ريققا فتنفققروا منققه ول ين عليكم لماذا تكفرون بي وأنا بشر مثلكم، لسققت ج
لموا رسق حشقر هقم بنقو آد م و ا بشقر مثلكقم، والب ةكا فتنفروا منه وإنمقا أن مل
نوة وهققذا رسقق حيقة غيققر مك كر غت أجسققامهم عا حد ةرا؛ لظهور بشرتهم حيث ب بش
نل ةيققا إ من نعمة الله عز وجل علينا ومن رحمته جعققل اللققه النسققان عار
در مقن اليمققان إل بكسققوة مققا هققي كسققوة نكر أنققه عققا حذ بكسققوة حققتى يتقق

)) ولباس التقوى ذلففك خيففر ((اليمان؟ التقوى؛ لقول الله تعالى: 
حم أننا مفتقرون  حل غتر الحسي حتى نع نس كقر إلى ال حلنا نفت  إلققىأي ضفالله جع

ةذا البشققر كلبققاس التقققوى، إ در مققن اليمققان إل ب الستر المعنوي، فأنت عققا
حء عليهققا بخلف حطققا كغ كريققة ل  كرهم عا حش حب رظهور  لموا كذلك ل رس من؟ بنو آد م 
نطققى إمققا بققالوبر أو بالصققوف أو بالشققعر أو حغ رم الحيققوان الخققرى فققإنه 

))إنما أنا بشر مثلكم يففوح ى إلففي  (( بالريش أو بغير ذلك، يقول:
نل لو اقتصر على (إنمققا أنققا بشققر) رلكم) هذه توكيد لمعنى البشرية وإ (مث
نكققد هققذا المعنققى نل مخققالف؟ لكنققه أ لكان مقتضى ذلك أن يكون مثلنققا و

ننه يمتاز ((   ))يوح ى إلي أنما إلهكففم إلففه واحففدبقوله: (مثلكم) لك
ءر ةدا صلى الله عليه وسلم بشقق إلى آخره هذا هو الميزة والفرق أن محم

كحي هققو اللققه لقققول اللققه تعققالى:  عك((يوحى إليه، و(يوحى (المو إل عذ عك عو  
عهففا  عل تو عح تن  عمفف عو عرى  بقفف تل نم ا بأ عر  إذ تنفف بت إل ييففا  إب عر عع لنففا  ترآ بق عك  تيفف عل إإ عنففا  تي عح تو ))عأ

كذف7الشورى:[ رحقق ريقققال  كذف للعلققم بققه، وربمققا  رحقق كحي هو اللققه و ] فالمو
نن الله تعالى قد يوحي إلى نققبيه محمققد صققلى اللققه للعلم به وللتعميم ل
ريوحي إليه بدون واسطة، واليحققاء هققو عليه وسلم بواسطة جبريل وقد 
ةء العل م بسرعة وخفاء هذا اليحاء العل م بسرعة وخفاء  يسققمى إيحققا
يظ حتقق غك رم كبققك واحققد وأردت أن تسققأله والققدرس  ولققذلك إذا كققان إلققى جن

ريسمع إليك تقول .. سمع غفت أن  كخ غفية وسرعة لئل..بالطلبة و رخ نل ل؟ ب  و
نن ةيا وإنما كان كذلك ل نطن لك، فكل إعل م بسرعة وخفية يسمى وح حف حت ري
ححى إليه وعنده الناس جالسون ل يدرون ريو ني صلى الله عليه وسلم  النب



 هققذه)) يوح ى إلففي أنمففا إلهكففم إلففه واحففد ماذا قال الرسول، ((
حبر (أنما إلهكققم دع نائب فاعل أي: يوحى إلي هذا الخ يل رف الجملة في مح
دي إله واحد ( و(أنما) أداة حصر فعلقى هقذا تكقون الجملقة متضقمنة لنفق
ريقه عمقا سقواه، نن الحصر هقو إثبقات الحكقم فقي المقذكور ونف وإثبات ل
كمققن طققرق الحصققر (إنمققا) أو كلبعضققها:  نرض لطققرق الحصققر أو  والن نتع
(أنما) هي واحقدة، والثقاني: النفقي والثبقات مثقل (ل ققائم إل محمقد)،

لقه التأخير مثل :  لله ما في السففماوات ومففا((والثالث: تقديم ما ح
ءد هققو، ))في الرض  رل ضمير الفصل مثل أن تقققول: زيقق والرابع: دخو

نن ضمير الفصل تفيد الحصر هققذه أربعقة طققرق وهققي الكقثر كضل فإ الفا
ةنا .دورا

 اسققتقيموا)) فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشففركين ((
نمن إليققه أي اقصققدوا ولهققذا لققم يقققل: اسققتقيموا لققه بققل قققال إليققه فضقق
نن كمقن (اسقتقيموا لقه)؛ ل حلق؛غ  (استقيموا) معنقى اقصقدوا إليقه فتكقون أب
المستقيم للشيء قد يستقيم له وهو فققي مكققانه دون أن يسققعى إليققه،
حده غصق نما إذا قيل استقيموا إليققه فتفيقد السققعي إلقى اللقه عققز وجققل وق أ
نن الحرف على حب حرف عن حرف؟ أو إ حيت بق(إلي) فهل هنا نا يد رع فلهذا 
نن يمن الفعققل مققا يناسققب الحققرف؟ فيهققا قققولن: قققول أ رضقق معناه ولكن 
نلقق، عربقي أو نن السقتعارة فقي المتع السقتعارة فقي الحقرف, وققول أ

لنا يشرب بها عباد اللهأعجمي كلمي الن؟ عربي ((   )) (يشربعي
حرب بهققا النسققان؟ هققل يشققرب بهققا يعنققي هققل النهققر بها) هل العين يش
ةل بيد ك كذا وترفعه إلى فمققك كمققا يكققون النققاء؟ نعققم تقققول: تأخذه مث
ةنققا يشققرب بهققا عبققاد اللققه) العيققن تشققال باليققد حناء واضققح (عي شربت بال
ردهما أن ةذا ماذا نقول؟ في هذا رأيان للعلماء أح ريشرب بها؟ ل, طيب إ و
رد كمنهققا عبققا حرب  كمققن) يشقق نن (الباء) بمعنى ( الستعارة في الحرف يعني أ
نل بققأي نل بإنققاء و ريشققرب منهققا باليققد و نل ل؟  حرب منهققا و ريشقق اللققه والعيققن 
حن يم رضقق نن (يشققرب)  وسيلة, القول الثاني: أن الستعارة في الفعققل أي أ
حوى, يروى بها عباد اللققه غر حي ةل يناسب الباء فما الذي يناسب الباء هنا؟  فع

ليهما أحسنما أقول أيهما أسهل ليهما أحسن؟ أ كوي فأ رتر ننها عين  يعني أ
: الثاني.الطالب
نل إلى الن؟ ما فيهققا تصققويت الن حصققل مققاالشيخ : عدلت عن رأيك و

كمن) فهي سهلة؛ لنك تقدر أي حرف نن الباء بمعنى ( نما إذا قلنا: إ ترى، أ
مناسب وينتهى الموضوع، لكن إذا قلنا إن البققاء علققى بابهققا وأن الفعققل



يدر ريققق يمن معنى يتناسب معهققا فحينئققذ قققد يصققعب علققى النسقان أن  رض
ةبت للحققرف ةنققى مناسقق كمين الفعل مع الفعل المناسب لكن نقول: إن تض

يين لكم ذلققك إذا قلنققا: ((  حب رأ  )) إن البققاءيشرب بهففا عبففاد اللففهأولى 
نل كمققن) اسققتفدنا و كلستعارة الباء بدل ( كمن) فهل استفدنا فائدة  بمعنى (
ةذا إتيانه بهذا الحرف يوجب بع ض الشكال فنكققون قققد ل؟ ما استفدنا, إ
ةفققا بققدل حققرف رع حر حنققك تضقق نن كو كفد؛ ل كننا لققم نسققت ةل عن كو نررنا فض تض
ننا الفعل معنققى نم ريوجب التشويش واليها م، لكن إذا ض كجب هذا  رمو بدون 
نن التقققدير: يققروى بهققا. نن قولققك إ غدنققا فائققدة فققإ يتناسب مع الحققرف ازد
ني فاستفدنا فائققدة، وهققذا الققرأي كر حضمن ال ككر ويت رذ غرب الذي  لش يتضمن ال
نمن معنققى يناسققب الحققرف- هققو الققذي ذهققب إليققه حضقق ري نن الفعل  -أعني أ
لنه اختيار شيخ السل م ابن تيمية رحمه الله لهذه الفائققدة غصريون وأظ كب ال
غرنققا, وانتهققى الققوقت, أنققا أرجققو دائمققا مققن الطلب أن يفهمققوا الققتي ذك
ةققا بعيقدة حتح آفا رذ الذهن من وجه وتف حح نن هذه تش الفروق الدقيقة هذه ل

لفهم المعاني وزيادة في الستفادة انتبهوا لها.
ةيئا..: الطالب  الحرف لو قلنا إنقه بمعنققى الحققرف الخقر لققم نسققتفد شقق

بينما قلنا في غيققر هققذا الموضققع فققي بعقق ض اليققات مثققل قققوله تعققالى:
ننا الفعققل نم (لصلبنكم في جذوع النخل) قلنا إنها بمعنى (علققى) ومققا ضقق

ةنى آخر. مع
: ل هذا ضروري إن.. (فققي) بمعنققى (علققى) لكققن مققع ذلققك فيهققاالشيخ

فائدة أنها جاءت (في) بمعنى (على) ول أدرى هل نبهتكققم عليهققا أ م ل؟
ركم على جذوع النخل بعلى لكان التصليب قد يكققون حبن كل حص رل قلنا: إذا قال 
نن ليا حققتى كققأ ردا قو نده ش ننه ش كليب مع رخاوة الحبل لكن في جذوع كأ تص

كلين فيه فنستفيد فائدة أفهمت؟ طيب  هؤلء المصلوبين داخ
 الدرس ...:الطالب
: ما هو بالدرس؟ ... وش اسم ال.خ الكريم؟الشيخ

: مسعود الطالب
نورالشيخ حصقق نل علققى إنسققان يت : مسعود النحو في الحقيقة ما هو صعب إ

كمن أسهل العلو م، لكن إن كان إنك تبي تدخل النحو نل فهو  أنه صعب وإ
ننققه ريقققال: إ حرفت؟ ولهققذا  حلق عليك ع غغ ري غق أنك س كث وأنت تعتقد بأنه صعب 
كسر البققاب هققذا ومققا يبقققى أمامققك شققيء، ربه حديد اك كمن قصب با ءر  قص
ءد وش تقول زيد؟ فاعققل، وإذا قلققت نعب إذا قلت لك: قا م زي حص فأنت ل ت
ةة ءد؟ أي هققو مفعقول بقه لغق كرب زيقق رضق ءد؟ ل ما هي مفعول بقه،  حب زي كر رض



نن الفاعققل ةحا نقققول نققائب فاعققل ليققش؟ ل صحيح مضروب لكن اصققطل
ربه عرفت؟ المهم إن ريوجد هو وإما أن يوجد نائ غكن في الجملة فإما أن  رر

كمن جهة النحو الن.  شاء الله إنه سهل وإن شاء الله نركز عليكم 
نن النذارة خاصة  ...:الطالب النذارة تكققون إمققا عامققة ومققرات...  قلنا إ

تكون خاصة فهل يجوز أن تكون البشارة كذلك عامة؟
: ل.الشيخ

...: الطالب
ششرهم بعذاب أليم: (( الشيخ كمن باب التهكققم بهققمب  )) هذا قالوا إنه 

ةما به نعم لك حه مثل ما تقول لنسان تهكم به ابشر بالسوط بظهر ك. ت
شصلت آياته((: أحسن الله إليكم هنا قال الله تعالى: الطالب بف  كتاب 

لها(( فققي آيققة أخققرى )) لبففا متشففاب نزل أحسففن الحففديث كتا  الله ن
 والجمع بين هذه اليات؟))مثاني 

نن قوله: (( الشيخ  )) حيث أنفصلت )) بمعنى (( مثاني: ل تعارض ل
ننى فيه المعاني فيذكر الخير ثم الشر, أهل الخير وأهل الشققر, حث رت معناها 

الجنة والنار وما أشبه ذلك 
: هذا هو المراد ب...الطالب
 ))، ل أمققا المققراد بقققولهمثففاني: هققذا هققو المققراد بقققوله: (( الشققيخ

رحسققن متشابها(( ةضققا فققي الكمققال وال رضققه بع ريشققبه بع  )) فمعناه أنققه 
ننك تقول: ما الجمققع بيققن ثنققاء اللققه علققى والجودة فهمت؟ وكنت أظن أ

ننه متشابه وبين قوله تعالى:   منه آيات محكمات هن أم((القرآن بأ
الكتففاب وأخففر متشففابهات فأمففا الففذين فففي قلففوبهم زيففغ

 فالجمع بينهمققا أنققه متشققابه فققي الحسققن))فيتبعون ما تشابه منه 
نتضققح نمققا محكمققات ومتشققابهات فالمحكمققات مققا ا ةضققا وأ رضه بع كبه بع ريش

حي معناها انتهى الوقت؟ كف معناها والمتشابهات ما خ
ةه(( : القارئ علفف إإ تم  بكفف به عل إإ عمففا  نن عأ ني  عل إإ عح ى  بيو تم  بك بل تث إم ةر  عش عب عنا  عأ عما  نن إإ تل  بق

عن إذي نلفف عن * ا إكي إر تش بم تل إل ةل  تي عو عو به  برو إف تغ عت تس عوا إه  تي عل إإ بموا  إقي عت تس عفا ةد  إح عوا
بنففوا عم عن آ إذي نلفف نن ا إإ عن *  برو إف عكا تم  به إة  عر إخ إبال تم  به عو عة  عكا نز عن ال بتو تؤ بي ل 
عن برو بف تك عت عل تم  بك نن إئ عأ تل  بق نن *  بنو تم عم بر  تي عغ ةر  تج عأ تم  به عل إت  عحا إل نصا بلوا ال إم عع عو
لب عر عك  إلفف عذ لدا  عدا عأنفف به  علفف عن  بلففو عع تج عت عو إن  تي عم تو عيفف إفي  عض  تر ل

ع عق ا عل عخ إذ ي  نل إبا
عر ند عق عو عها  إفي عك  عر عبا عو عها  إق تو عف تن  إم عي  إس عوا عر عها  إفي عل  عع عج عو عن *  إمي عل ععا تل ا
عوى عت تسفف نم ا بثفف عن *  إلي إئ نسففا إلل لء  عوا عسفف نم  نيففا عأ إة  عع عب تر أ

ع إفي  عها  عت عوا تق عأ عها  إفي
تو عأ لعففا  تو عط عيففا  إت تئ إا إض  تر ل

ع إل عو عهففا  عل عل  عقففا عف ةن  عخففا بد عي  إه عو إء  عما نس عل ى ال إإ



إفففي نت  عوا عم عسفف عع  تب عسفف نن  به عضففا عق عف عن *  إعي إئ عطففا عنففا  تي عت عأ عتففا  عل عقا لهففا  تر عك

عيا تن لد عء الفف عما نسفف ننففا ال ني عز عو عهففا  عر تم عأ نء  عما عسفف شل  بكفف إفففي  عح ى  تو عأ عو إن  تي عم تو عي
بضففوا عر تع عأ تن  إإ عففف إم *  إليفف عع تل إز ا إزيفف عع تل بر ا إدي تقفف عت عك  إل عذ لظا  تف إح عو عح  إبي عصا عم إب

عد  بمفو عث عو ند  ععفا إة  عق إع ا عص عل  تثف إم لة  عق إع عصا تم  بك بت تر عذ عأن تل  بق -7[فصققلت:))عف
13.[

ند م لنققاالشيخ : بس، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيققم تققق
 وقالوا قلوبنففا فففي أكنففة ممففا((فققي قققول اللققه تبققار ك وتعققالى: 

كر ك تكققون ))تدعونا إليه  نن المدا حنت.... إلى آخره وذكرنا أ نم , هققل تضقق
الية هذه انسداد هذه المدار ك عندهم؟

...: الطالب
كمقن بيننقا وبينقك.... : نعقم الشيخ ن التعقبيرين ( أحسقنت، مقا الفقرق بي

كمققن (وبيننققا وبينققك حجققاب) كيققف حجاب) أو (بيننا وبينك حجاب)؟ أشد 
ذلك؟

.. يشتد الحجاب بينهما ....: الطالب
حدتالشيخ رعقق ردا منقه إلققى الرسققول ولقو ب حتقق : يعني يكون الحجاب هقذا مم

المسافة وعلى الثاني؟
....: يكون الحجاب بينهم الطالب
: يكون الحجاب بأدنى شيء ولققو بعققدت المسققافة بينهمققا، طيققبالشيخ

نننققا )) المقصقود بهقا ايقش؟ التحقدي فاعمل إننا عاملونقوله: ((  كأ
نرر النققبينقول حنعمل، كذا؟ طيب مقا هقو الققذي قق  ل نبالي بك اعمل وس

ننهققم مققن كبهم يعنققي هققل إ صلى الله عليه وسلم بالنسبة لهؤلء في تكذي
نررجنس آخر أ م ماذا؟ الذي   الرسول عليققه الصققلة والسققل م بالنسققبةق

ننه من جنس كالملئكة والجن أو ماذا؟ لتكذيب هؤلء هل قال إ
ةرا مثلهم يدعونه الطالب : هم استنكروا أن يكون بش
: لالشيخ

...: الطالب
ننه يققوحى إليققه، طيققب مقاالشيخ كمن جنسهم بشر لكن يمتاز بأ ننه  نرر أ : ق

الذي أوحي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يحيى!
 ))أنما إلهكم إله واحد: (( الطالب
للهم؟الشيخ : أي يعني التوحيد؟ طيب هل هذا ما جاءت به الرسل ك

: أي نعم ل شكالطالب
: الدليل؟الشيخ



إمففنقوله تعالى يعني فققي سققورة النحققل (( .. : الطالب وما أرسففلنا 
))رسول إل نوحي إليه أن ل إله إل أنا فاعبدون 

: هذه في سورة النحل؟الشيخ
: ل ل في سورة.......لكن في سورة النحل آية الطالب
ييققن السققورة فققي أي مكققان اليققة، الشيخ عما((: طيب ما هو بلز م تع عو  

عنففا عأ نل  إإ عه  علفف إإ به ل  ننفف عأ إه  تي عل إإ إحي  بنو نل  إإ نل  بسو عر تن  إم عك  إل تب عق تن  إم عنا  تل عس تر أ
ع

إن  بدو بب تع رده في سورة النحل ))عفا  ولقد بعثنا فففي كففل(( والذي تري
 طيققب بققار ك))،أمة رسول أن اعبدوا الله واجتنبففوا الطففاغوت 

غذنا الفوائد؟ من أولها ما أخذنا؟  الله فيك إلى هنا انتهينا، أخ
))قل إنما أنا بشر مثلكم : ل، آية (( الطالب
يجل  قال الله تبققار ك وتعققالى: الشيخ حؤ ننما إلهكففم إلففه((: طيب إذا ن  أ

 (فاسققتقيموا إليققه) الظققاهر))واحد فاستقيموا إليه واستغفروه 
كمققر رأ نمة قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسققلم الققذي  كت كمن ت أنها 

حله ومعنققى ((  كنققهاسففتقيموا إليففهأن يقققو  )) أي اسققتقيموا علققى دي
كفيد الخل ص في العمل، (واسققتغفروه) اطلبققوا منققه رت قاصدين إليه فهي 
حو عنققه؛ لنهققا غتر الققذنب والعفقق نمن شققيئين: سقق حضقق المغفققرة، والمغفققرة تت
كقي به السل،ح، نت حفر وهو ما يلبسه المقاتل على رأسه ي غغ مأخوذة من المـ
حت المغفققرة غبقق غتر وعلققى هققذا فكلمققا طل نسقق ءن للوقايققة وال يم حض رمت حفر  كمغ والق
حبققك وأن كق حوز عنققك فل يعا كمن الله عققز وجققل أن يتجققا رد  ننك تري كضر أ غح است
حر ذنبك، (اسققتغفروه) أي اطلبققوا منققه المغفققرة وهققي سققتر الققذنب رت يس

 )) كلمقققة عقققذاب " يققققول المفسقققر ((وويففلوالتجقققاوز عنقققه " (( 
ننهققاللمشركين نوا غ البتققداء بهققا وهققي نكققرة أ  )) (ويل) هذه مبتققدأ وسقق

نن الصققح دد في جهنققم ولكقق للتهديد فهي كلمة وعيد وتهديد، وقيل إنها وا
حمن خالف، للمشركين أي المشققركين الول أنها كلمة تهديد ووعيد لكل 
ءء كان إشراكهم في العبودية أو في اللوهيققة أو فققي بالله عز وجل سوا
نل كق ةنققا أو مسققت ةقققا أو معي نن مققع اللققه خال ندعققى أ حمن ا السماء والصفات، ف
حءى حد مققع اللققه غيققره أو را حمققن عبقق كر ك، و رمشقق بخلق بعقق ض الشققياء فهققو 
نن صفات اللققه عققز وجققل مماثلققة حمن زعم أ حره فهو مشر ك، و بعبادته غي
نن الشر ك ينقسم إلى قسمين: لصفات المخلوقين فهو مشر ك، واعلم أ
ء م فققي كتققب لل هذا معلققو ني وك كل حج ني و كف حخ كمن وجه آخر إلى  أصغر وأكبر و

التوحيد والعقائد 



 )) هذه صفة للمشركين (الذين ل يؤتون)الذين ل يؤتون الزكاة(( 
حة النفس ويحتمل أي ل يعطون الزكاة، والزكاة هنا يحتمل أن تكون زكا
نن ظاهرهققا أن تكون زكاة المال، فإن كانت زكاة المال ففيه إشققكال؛ ل
نن إخققراج الزكققاة ل ء م أ رمهققم إخققراج الزكققاة ومعلققو نن الكفار يلز يقتضي أ
كلم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعققاذ: ( غس ري حلب به العبد حتى  ريطا
عل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه توحيففد لما أه إنك تأتي قو

بعهم إل ى الصلة ثم ادعهم إل ى الزكففاة  تد للالله ثم ا رد ) وهققذا يقق
نمققا كلم، أ ريسقق حطب بها النسان أي بأدائها إل بعققد أن  ريخا على أن الزكاة ل 
كرد على هذا إشكال لكن إذا قلنا أن المراد بالزكاة زكاة النفس فإنه ل ي

كمققن جهققة اللفققظ وهققي قققوله: ((  ءل  كرد علققى هققذا إشققكا ل يؤتففونيقق
نل نظققر ولققذلك اليققةالزكاة حطى هذا محقق ريع ءء  رة النفس شي  )) فهل زكا

غرتها على هذا أو على هذا، وإذا كان فيها إشققكال نس ءء ف فيها إشكال سوا
رة النفققس نن المققراد بهققا زكققا يجح، والراجققح أ بين معنيين فإننا نطلب المر

حتهققا وفققي الحققديث: ( حسققهم زكا إت نفسففيوالمعنققى: ل يؤتققون أنف  آ
عمن زكاها  بر  شكها أنت خي نن المققرادتقواها وز يجققح أ رنر ) فعلققى هققذا 

حتهققا بققل بالزكققاة زكققاة النفققس ويكققون المعنققى: ل يؤتققون أنفسققهم زكا
رفلققون عنهققا ((  حنهققا ويغ  )) (هققموهففم بففالخرة هففم كففافرونريهملو

بالخرة) (بالخرة) جار ومجرور متعلق بق(كافرون) و(هم) مبتدأ و(هققم)
ءد لفظي لق(هم) الولى يسر: " تأكيد " تأكيد ليش؟ تأكي الثانية يقول المف

رتعاد الكلمة بلفظها كما قال ابن مالك: والتأكيد اللفظي أن 
ةرا كقولك ادرجي                  نر يي يجي    مك وما من التوكيد لفظ

ادرجي
كحقدون لهقا غيقر مقؤمنينوهم بالخرة هم كافروننعم ((   )) أي جا

ما هي إل حياتنا الدنيا نموت ونحيا ومففا يهلكنففابها يقولون: (( 
ء م ويحيققا آخققرون ومققا يهلكنققا إل الققدهر ولإل الدهر رموت قو  )) يعني ي

حث ول حساب  بع
رب إعل م النققبي صققلى اللققه عليققه وسققلم في هذه الية فوائد منها: وجققو

كله: ((  ننه بشر مثلهم لقو حته بأ نم  )).قل إنما أنا بشرأ
حغه يل حب ري حر النبي صلى الله عليه وسلم أن  كم رأ نية هذه العل م حيث  كد حك ومنها آ
حر الرسققول صققلى اللققه عليققه كمقق رأ نن القققرآن كلققه  ده خا ص وذلك أ على وج

حغه  يل حب ري بأنزل إليك من ربففك ((وسلم أن  تغ ما  شل عب )) يا أيها الرسول 
ريؤمر النبي صلى اللقه عليققه وسقلم لمر بك آيات  لكن في بع ض الحيان ي



ةل على العتناء بها وأهميتها وهو كققثير مثققل كتها فيكون هذا دلي كغها بذا بتبلي
وقففل )) (( قل للمؤمنين يغضففوا مففن أبصففارهمقوله تعالى: (( 

حبه ذلققك، فيكققون فققيللمؤمنات يغضضن من أبصارهن  )) وما أشقق
يل علققى العنايققة بققه والهتمققا م بققه أنتققم كغه وهو دا هذا توصية خاصة بتبلي
رأمققر النققبي صققلى اللققه عليققه وسققلم نل ل؟ القرآن كله قد  فاهمين هذا و

) في يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك بتبليغه الدليل (
ده خققا ص كغها على وجقق ريؤمر النبي صلى الله عليه وسلم بتبلي بع ض اليات 
ا فيقال: قل كذا، وهذا يدل على ايقش؟ علقى العنايقة بهقا والهتمقا م به

دن خا ص، وهنا قال:  رت شأ كمققر)) قل إنما أنا بشر مثلكم ((وأنها ذا رأ  
ءر مثلنا. ننه بش أن يبل؛غ ويعلن بأ

نن النققبي صققلى اللققه ند على من قققال: إ ومن فوائد هذه الية الكريمة الر
كلق من نور؛ لقوله: ((  رخ  )).إنما أنا بشر مثلكمعليه وسلم 

نل له يمشي فققي ننه ل ظ ند على من قال إنه نور وإ ومنها من فوائدها الر
ره ذلك: تحقيق البشرية بالمماثلة ((  نل، وج كظ قففلالشمس فل يكون له 

لي أحققاديث تققأتي بمثققل هققذه المققور الققتيإنما أنا بشر مثلكم  )) فققأ
كق البشققرية فإنهققا رتوجب أن يخرج النبي صلى الله عليه وسلم عن نطققا

ننه بشر مثلنا. ءة مكذوبة؛ ل حع رضو مو
رقه الحر والبرد والجوع حح نن النبي صلى الله عليه وسلم يل كمن فوائدها أ و
حيات البشققرية لعمققو م حضقق حت والعطش والخوف والمن وغيققر ذلققك مققن مق

 )) شوف تحقيق البشرية بالمثلية حققتىإنما أنا بشر مثلكمقوله: (( 
نية. كل حد هذه البشرية بالمث نك حجاز. فأ ل يقول قائل: إن هذا م

نل مققا ومنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آلققه وسققلم ل يعلققم الغيققب إ
أوحي إليه؛ لننا نحن ل نعلم الغيب وهو بشر مثلنا.

ةعققا ول كسققه نف كلققك لنف نن النبي صلى الله عليه وسققلم ل يم كمن فوائدها أ و
ةعققا ره ذلك: أنه مثلنا وإذا كنا نحن ل نملققك لنفسققنا نف كره، وج ررا ول لغي ض

كرنا فكذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ررا ول لغي ول ض
ننققه ءت حقيقققي وأ حت النبي صلى الله عليه وسلم مققو نن مو ومن فوائدها أ

كته؛ لقوله: ((  نم كب أجور أ كمن ثوا رله إل ما يأتيه  حع عم حط إنمففا أنففابموته انق
نصققهبشر مثلكم حخ غجققه إل مققا  كمن كل و حتضي المساواة   )) والمماثلة تق

كمققن الرسققول صققلى اللققه عليققه حلققب  حمققن ط الدليل، وبه ينقطع أمل كل 
رف عند قبره ويقول: يققا رسققول اللققه اشققفع لققي كق حفع له في وسلم أن يش
رب النسققان مققا ليققس ننه اعتداء في الدعاء حيث يطل فإن هذا ل يجوز؛ ل



ننققه حل أن يفعله صلى الله عليه وعلققى آلققه وسققلم؛ ل له ول يمكن الرسو
حع عمله ل بالدعاء ول غيره. حط رن آد م انق مات وإذا مات اب

حسى؛ لن هذا ومن فوائد هذه الية أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ين
نقق ذلك في قققوله: ( حضى البشرية وكما ح  إنما أنففا بشففر مثلكففممقت

).أنس ى كما تنسون 
رئ فققي كطقق ريخ كهققد وربمققا  نن النبي صلى الله عليه وسلم يجت كمن فوائدها أ و
غقتضى البشرية وكما هو الواقققع فققي مثققل قققول اللققه نن هذا م اجتهاده ل

نيففن لففك الففذين((تعالى:  عب إذنت لهففم حففت ى يت عم أ إل  عفا الله عنك 
 عبس وتففول ى *(( وفي قققوله تعققالى: ))صدقوا وتعلم الكاذبين 

أن جاءه العم ى * وما يدريك لعله يزك ى * أو يففذكر فتنفعففه
الذكرى * أما من استغن ى * فأنت له تصفدى * ومفا عليفك أل
يزك ى * وأما من جاءك يسففع ى * وهففو يخشفف ى * فففأنت عنففه

نر))تله ى  حققق ري ننققه ل  حتاز عققن غيققره فققي أ ننه صلى الله عليه وسلم يم  ولك
كسي وقد حن ركر إذا  غذ حي نكر ول  حذ ري حطأ ولو بالجتهاد بخلف غيره فقد ل  على خ
نبه حن رن كمر عليه دون أن  حت رؤنا نحن قد نس حط حلم إذا جهل يعني خ غع حي نلم ول  حع ري ل 
نر على حق ري كبه لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ل يمكن أن  حت غن له أو أن ن

نبه. حن ري نبه أو  حن حيت ربد أن  كجب بل ل  نر على نسيان ما ي حق ري خطأ ول يمكن أن 
ومن فوائد هذه الية الكريمة إثبات رسالة النبي صلى الله عليه وعلققى

نن الققوحي ل يكققون إليوح ى إليففهآله وسلم وتؤخذ من قوله: ((   )) ل
رن إل لنققبي وقققد ني، فإن قال قائل: كيققف تقولققون: إن الققوحي ل يكققو كب حن ل

 وأوح ى ربك إلفف ى((أوحى الله تعالى إلى غير النسان فقال تعالى: 
لتا   وقال تعالى في غير النبيققاء:))النحل أن اتخذ ي من الجبال بيو

تينا إل ى أم موس ى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه(( عح  وأو
رق بين معاني))؟في اليم  ير حف ري حمن ل  كيرد إل على   قلنا: هذا الشكال ل 

نما أن دع وإ نما أن يكون بشر نن الوحي إ نرق بينها وقال: إ حمن ف الوحي فأما 
يكون بغيره، فإن كان بشرع فهققذا ل يكققون إل للرسققل أو النبيققاء، وإن
كمن باب اللها م فيكون قققول اللققه تعققالى: (( غرع فإنه يكون  حش كان بغير 

ةتققا إلققىوأوح ى ربك إل ى النحل حذ من الجبال بيو كخ نت حمها أن ت  )) أي أله
حي إلهققا م وبققذلك أوحينا إل ى أم موس ىآخره، وكذلك ((  )) يعني وحقق
رل الشكال. يزو

حر الققوحي حصقق ومققن فوائققد هققذه اليققة الكريمققة أهميققة التوحيققد؛ حيققث ح
بالتوحيد. 



 


